
 

 

 

                                           

                                            POVABILO    K  SODELOVANJU   

 

Iz Eko civilne  iniciative Slovenije (Ekoci) z veseljem sporočamo, daje  v lanski Štafeti semen 

sodelovalo  več tisoč ljudi, ki so sadili izmenjavali in ohranjali domače tradicionalne  in 

avtohtone vrste semen. 

 

 Vabimo Vas, da se aktivno  vključite v letošnjo Štafeto semen in soustvarjanju  

prihodnosti 

 od 21.3.2013 - 22.4.2013  

                      ŠTAFETA SEMEN 2013 –  SOUSTVARJAJTE  PRIHODNOST! 

                                  Prijavite  se k sodelovanju   do 18.3.2013                         

Namen štafete je ozaveščanje in izobraževanje o pomenu avtohtonih, domačih, 

tradicionalnih  in ekoloških semen kot o kulturnem in narodnem bogastvu, ki se prenaša iz 

roda v rod.  

Avtohtona domača, tradicionalna in ekološka semena so prilagojena našemu okolju in 

omogočajo ohranjanje življenja s sonaravno pridelavo hrane v našem okolju. Prava semena 

in pravi  pridelki omogačajo preživetje prebivalcem  v  vsakih razmerah v Sloveniji. Ekoci vas 

Vabimo k sodelovanju v  Štafeti semen 2013  kjer bomo izmenjevali semena,znanje, izkušnje 

in dobre novice. V sedanjosti bomo soustvarjali  prihodnost tako, da bomo posejali čim več 

semen iz katerih bodo zrasli zdravi pridelki. Tako da v prihodnosti ne bomo lačni. Sodelovali 

bomo v pozitivnem vzdušju, sadili in se veselili. Vabimo Vas, da se aktivirate in sodelujete. 

Vabimo Vas na Otvoritveno slovesnost Štafeta semen – soustvarjajmo prihodnost , ki bo dne 

15.3.2013 na sejmu Altermed  Flora  v Celju ob 13.00 uri. O pomenu semen in o aktualnem 

trenutku  za lastno samooskrbo  bodo spregovorili  mag.Dejan Židan  in številni predstavniki 

stroke, nevladnih organizacij in medijev. Prijave za udeležbo   sprejemamo do zasedbe mest 

v dvorani na naslovu: ekoci.si@gmail.com;  

 



 

 

                KAKO SODELOVATI V ŠTAFETI SEMEN 2013 

- SOUSTVARJAJMO  PRIHODNOST? 

 

1. Svoje sodelovanje kot društvo, institucija ali posameznik  prijavite  do 18.3.2013 na 

ekoci.si@gmail.com; kot sodelujoči šola ali vrtec pa na 

oskrbimo.slovenijo@gmail.com; 

2. Prijavo za sodelovanje  najdete na spletni strani www.ekoci.si; 

3. V času od 21.3. 2013 do 22.4.2013  ste lahko aktivni sejalec, kjer sejete, sadite in 

izmenjujete semena,  del semen pa pošljete v skupno banko semen za prihodnje leto. 

Lahko pa  se prijavite kot Pozitivna točka Štafete semen in organizirate aktivnosti. 

4. Kar boste naredili obveščate na facebook strani  Štafete semen 

http://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen in pošljite  poročilo in  

novice na naslov: posljite.novice@gmail.com 

5. Obrazci za sodelovanje so na www.ekoci.si; : 

- prijava  za sodelovanje v Štafeti semen 2013 

- potni list k semenom,  ki jih boste poslali v hrambo semen 

- obrazec Poročilo o aktivnostih , ki jih boste izvajali in pošiljali 

  na   posljite.novice@gmail.com 

POMEMBNI DOGODKI ŠTAFETE SEMEN 2013  

1. Ekofejst Galicija – festival izmenjave znanj, dobrih izkušenj in prijetnega druženja; 

  8.3 in 9.3.2013  na lokaciji Društva La Vita, stara šola Velika Pirešica 1, Žalec 

 Več info na; www.ekoci.si; in info@lavita.si; 

  

2.  Otvoritvena slovesnost  Štafete semen 2013 –soustvarjajmo prihodnost;  

  Sejem Altermed-  Flora 15.3.2013 ob 13.00 uri  več info na www.ekoci si; 

 

3. Predstavitev hrama semen in Radegost izmenjevalnice;   29.3.2013 Grad Struga, 

Dolenjska .Več info na: vitez-volk@hotmail.com;  

4. Mi sejemo,  sadimo;   Osrednja aktivnost za Šole in vrtce 4.4.2013 ob 9.00 uri 

Vrtec Slovenska Bistrica  več info na :oskrbimoslovenijo@gmail.com;  

5. Osrednja  slovesnost  izmenjave  semen , znanja  in izkušenj prijetnim druženjem  

na Ekofejstu Galicija – za društva, institucije in posameznike dne 12.13 in 14.4.2013  

Več info na www. ekoci.si, www. galicija.si;in  www. lavita.si;  
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1 .  OPIS AKTIVNOSTI 

 

V Štafeti semen 2013-soustvarjajmo prihodnost lahko sodelujete tako, 

da se odločite aktivno sodelovati  v kateri izmed navedenih  aktivnosti: 

 

1.1 Aktivni sejalec: Sodelujete lahko kot posameznik ali kot  društvo , nevladna organizacija  

institucija, kmetje.. Najmanj 11 zrn semen posejete, 11 zrn semen izmenjate in 11 zrn 

shranite in jih  pošljete v ohranitveno banko Štafete semen, da jih bomo drugo leto 

zopet posejali. Zraven semena,  ki ga boste poslali pošljete potni list o semenu kjer 

napišete za kakšno seme gre in čim več podatkov o semenu.  

 Več info na : www. ekoci.si; Prijavo za sodelovanje   pošljete  na obrazcu , ki je na 

povezavi do 18.3.2013 na ekoci.si©gmail.com; 

 

1.2 Kot šola ali vrtec: Organizirate  skupno sejanje semen v lončke ali na šolski vrt, 

organizirate aktivnosti ali  pomagate pri  delu na kmetiji,  organizirate izobraževanje ali  

izmenjavo semen – ste  Pozitivna točka Štafete semen: Prijavite se na Društvo Oskrbimo 

Slovenijo: oskrbimo.slovenijo@gmail.com, Katarina Holzl. 

 
 

1.3 Postanite Pozitivna  točka Štafete semen: organizirajte zbiranje in izmenjavo semen, 

organizirajte izobraževalne aktivnosti za samooskrbo, praktično delo na prostem ali 

kulturne prireditve. O tistem kar ste naredili pošljite novice in slike 

na posljite.novice@gmail.com in potrudili se bomo,  da čim več medijev obvestimo o 

tem kar počnete.; Po prejemu vaše prijave bomo o tem sproti obveščali javnost, sami pa 

boste lahko direktno objavljali prispevke  poročila  in gradivo na  Fb Štafeta semen 

http://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen 
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2. ŠTAFETA SEMEN  2013 -  SOUSTVARJAJMO PRIHODNOST 

    DOSTOP DO  INFORMACIJ  

2. 1. Informacije  lahko dobite  društva  in posamezniki: na Fb straneh: 

       Štafeta semen: http://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen 

        in Ekoci ter na spletni strani www.ekoci ter  info @ zazadravje.net; 

2.2. Koordinacija  aktivnosti in informacije  za  vrtce  in šole: Društvo Oskrbimo Slovenijio Katarina Holzl  

      Na  naslovu:   oskrbimo.slovenijo@gmail.com,  

 

3. KAKO  SAMI  IZMENJUJETE SEMENA IN  IZKUŠNJE 

3.1.  Izmenjava semen  in izkušenj o semenih in  o sonaravni pridelavi, klepetalnica :  

        Forum zeleni krog – VSE O RASTLINAH na povezavi: 

         http://rastline.mojforum.si/rastline- forum-79.html Karmen Valenti 

3.2. Če nimate svojih semen ,  če semen  ne morete izmenjati ali kupiti  si semena  lahko 

       izposodite  v  knjižnici semen v Mariboru. Informacije na :  www.semenska.org 

      e-naslov:  varuhi.semen@gmail.com ali varuhi.semen@semenska.org ; tel.: 040 304 211 

3.3   Izmenjava  semen in  izkušenj  FB Grupa, kjer se boste dogovarjali kje in s kom  

       boste izmenjevali  semena:http://groups.google.com/group/IzmenjevalnicaEkoci?hl=sl. 

 3.4  Semena lahko izmenjujete osebno preko prijateljev , dedkov  in babic , med  društvi 

     in posamezniki   Semena  boste  lahko izmenjevali    tudi na Pozitivnih točkah Štafet semen , 

     ki jih bodo organizirali aktivni  sodelujoči  v Štafeti  semen.  

3.6 Avtohtona , domača tradicionalna semena , ki so tudi  pridelana  v Sloveniji  in imajo ekološki certifikat 

      pa lahko tudi kupite na nekaterih prodajnih mestih po Sloveniji: več info: info@amarant.si; 

3.5  Pod posebnimi pogoji lahko dobite semena za sajenje tudi na Kmetijskem inštitutu Slovenije 

        Več info na vladimir.megklic@kis.si;   
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4. STROKOVNE INFORMACIJE :  

4.1 Strokovni nasveti o semenih:Kmetijski inštitut Slovenije Dr.Vladimir Meglič 

      na povezavi:    vladimir.meglic@kis.si;  

4.2  Informacije o semenih , ki sodelujejo  v Štafeti  semen:  info@amarant.si; 

4.3. Podpora vrtičkarjem-  Nasveti o ekološki pridelavi: http://www.klubgaia.com/   

     za Ekološki samooskrbni  vrt    kako na 60m2 pridelati zelenjavo za 4-člansko družino: 

       dipl.  agronom Igor Skrbot,  specialist    zelenjadarstva na KGZS Celje In sodelavec  Kluba 

       Gaia :  igor.skerbot@gmail.com;  

 

6. SEZNAM SEMEN,  KI SODELUJEJO  V ŠTAFETI SEMEN 2013    

 

V Štafeti semen  lahko sodelujejo vsa  domača avtohtona,  tradicionalna ali ekološka 
semena. V kolikor nimate  svojih semen  priporočamo  semena,  ki imajo ekološki  
certifikat in so bila pridelana  v Sloveniji: Zelje Emona, Čebula Belokranjka, Paradižnik 
Jani, Paradižnik Novosadski jabučar, Paradižnik Volovsko srce, Paradižnik Češnjevec, 
Paprika Pustazgold, Paprika Cornetto, Feferoni Sigaretta, Kumare Tanja, Solata 
Posavka, Solata Pariška, Solata Ljubljanska ledenka  
Grah Mali provansalec, Fižol Prepeličar tomačevski, Fižol Jeruzalemski , Kolerabica 
Noriko,  Rdeča pesa Cylindra, Repa Kranjska okrogla, Korenje Ljubljansko rumeno..  

 

 

7. NAMEN ŠTAFETE SEMEN 

 

1. Obuditi  zavedanje in skrb za ohranitev semen avtohtonih, domačih tradicionalnih  

slovenskih rastlinskih vrst s  podporo  sonaravni pridelavi  hrane po načelih 

ekologije in biogospodarstva,   

2.  Povečati skrb za razmnoževanje  in ohranjanje in hrambo  semen  regenerativnih 

sposobnosti,  ki  imajo lastnosti in  identitete   krajine v  Sloveniji  in  rastejo 

prilagojene v naših razmerah,   
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3. Prenos znanja iz generacije v generacijo ter  ohranjanje  semen  kot kulturno in 

naravno bogastvo prednikov , ki omogočajo zdravje in življenje naslednjim rodovom v 

Sloveniji;   

4. Spodbuditi   posaditev  semen v javnih ali domačih vrtovih, v cvetličnih lončkih ali  in 

koritih ter v nadaljevanju na večjih  kmetijskih površinah na sonaravne  načine: 

ekološko , biodinamično, permakulturno. 

5.  Štafeta semen spodbuja sodelovanje, povezovanje in druženje ljudi z namenom 

medsebojne menjave semen avtohtonih slovenskih rastlinskih vrst  in sort , 

medgenaracijskega sodelovanja  pri sajenju  semen. Povečuje zavedanje o 

tradicionalnem poreklu  pravilni uporabi semen, sonaravni  pridelavi hrane in  

pravilne uporabi  in hrambi pridelkov, ki omogoča prehrano v lokalnem okolju skozi  

vso leto z doma pridelano hrano iz slovenskih semen. 

 

6. Štafeta semen   - ozavešča in izobražuje o pomenu avtohtonih, domačih, 

tradicionalnih in ekoloških in spodbuja semenske banke v naravi na način, da se 

semena vedno znova sejejo in hranijo za naslednje leto kot avtohtona, domača, 

tradicionalna in ekološka semena.  

 

7. Štafeta semen   - simbolno povezuje tudi semena dobrih novic , izmenjave znanja  

in izkušenj in  dobrih dejanj  vseh sodelujočih,  ki z aktivnim pristopom kakorkoli 

pripomorejo poleg sajenja semen, izobražujejo, poročajo o dogodkih in  širijo 

pomen  avtohtonih, domačih, tradicionalnih in ekoloških  semen. Osnovni namen  

je spodbuditev semenske banke v naravi na način, da se semena vedno znova 

sejejo in hranijo za naslednje leto kot avtohtona, domača, tradicionalna in ekološka 

semena. Semena, ki nosijo v sebi zapis dediščine našega okolja in so ohranjala 

Slovence iz rod v rod. Zato v Štafeti semen 2013- soustvarjamo  prihodnost – v 

sedanjosti za prihodnje rodove, 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Oj – Osti  Jarej –bodi mlad pomlajen bodi močan! 

"Slovenka – Slovenec«  kjerkoli si;  tu je tvoj temelj, osnova,  od tu je tvoje seme – izvor, 

bistvo,   tu je tvoje središče,  od tu je tvoja energija, potenca,  tu je neizčrpen vrelec 

tvojega bistva ;« je sporočilo naših prednikov… 



 

 

 

Priporočamo ogled gradiva:        

Spletna stran: www.ekoci.si  ; Elektronski naslovi: info@ekoci.si; ekoci.slo@gmail.com; 

ekoci.si@gmail.com FB: Ekoci Ekološka civilna iniciativa: 

 (http://www.facebook.com/pages/Ekoci-Ekološka-civilna-iniciativa/280321302001496) 

Ekofejst Galicija: http://www.facebook.com/events/438548166206670/   ter   Stafeta 

semen:http://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen ogled gradiv:  
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